
POLICY FÖR LÄGERVERKSAMHET I KBSS  (Antagen 2021-11-07) 

 
Definition  

Med läger avses den samlade verksamheten; kost, logi och träning. Arrangeras det övernattning i 
samband med träning i hemmabassängen anses det som lägerverksamhet. I de fall då läger 
kombineras med tävling beslutar simsektionen hur stor del som ska belastas tävlingsbudget 
respektive lägerbudget.  

 

 
Organisation  

∙ Beslut om läger och dess budget fattas alltid av styrelsen. 

∙ Lägerverksamheten organiseras av ansvarig tränare tillsammans med simsektionen.  

∙ Ansvarig tränare skall inför kommande budgetarbete, senast sista september innevarande år 
framställa önskemål, syfte och mål med lägerverksamheten för kommande budgetår. 

∙ Ansvarig tränare ansvarar för att initiera läger och för att planera lägrets innehåll. 

∙ Ansvarig tränare tillsammans med simsektionen ansvarar för bokning av läger.  

∙ Styrelsen kan av ekonomiska skäl besluta om annat. 

 

Syfte och mål med läger  

∙ Simsektionen säkerställer att lägrets mål är i relation till årsmötets, styrelsens och simsektionens 

mål.  

∙ Föreningens ambition är att lägerverksamhet skall vara inkluderande i största möjliga mån och att 

läger skall främja gemenskap, lagkänsla och samtidigt vara utvecklande för gruppen och individen.  

∙ Föreningens ambition är att arrangera någon form av läger för alla tävlingsgrupper från SY och 

uppåt under verksamhetsåret. 

 

 
Tränare och ledare  

∙ Simsektionen utser ansvarig ledare, övriga ledare och tränare till respektive läger. Det måste alltid 
vara minst två medföljande ledare/tränare, men det totala antalet bestäms av gruppstorlek och ålder 
på simmarna. 

∙ Ansvarig ledare är ytterst ansvarig på plats för lägrets genomförande.  

∙ Tränare ansvarar för och genomför träningsverksamheten på lägret 

 

 

 

 



Deltagare  

∙ Samtliga deltagare i en tävlingsgrupp ska erbjudas att delta på ett planerat läger. Det är inte tillåtet 

att selektera deltagare inom en tävlingsgrupp, eller ställa speciella krav för få delta på läger. Däremot 

krävs det att man är deltagare i den grupp som lägret är avsett för och att man tävlar för KbSS. För  

att anses som deltagare i en grupp bör man följa den planering som är satt tillsammans med sin 

tränare. Deltagaren skall också anses kunna tillgodogöra sig de planerade aktiviteterna på lägret. 

Individer som av olika skäl ej erbjuds att delta på gruppens lägerverksamhet informeras om detta i 

god tid och efter beslut i simsektionen.  

∙ I de fall då andra arrangörer än KbSS erbjuder plats på läger kan simsektionen genomföra uttagning 
genom ålder, närvaro eller tävlingsprestation.  

∙ I särskilda fall, när man vill anordna ett läger med ett klart uttalat mål, kan lägrets mål överordnas 
deltagande i tävlingsgrupp. När man vill organisera läger med klart uttalade mål ska simsektionen 
samråda med styrelsen. 

 
Lägeravgift  

∙ Simmarnas egenavgift för ett av KbSS arrangerat läger är normalt 75-100% procent av lägrets totala 
kostnad och följer den av styrelsen beslutade avgiftstariffen. Avgiftstariffen revideras varje år och 
följer klubbens ekonomi samt samhällsekonomin i stort. Styrelsen kan i undantagsfall besluta om 
lägre egenavgift.  

∙ Egenavgiften får inte vara differentierad för olika deltagare.  

∙ Anmälning till läger är bindande. Om man får förhinder att delta är man skyldig att betala de 
kostnader som KbSS drabbas av. Vid en eventuell avbokning är KbSS skyldig att till rimlig omfattning 
begränsa kostnaderna för den avbokade deltagaren.  

∙ Simmare som inbjuds av DF (distriktsförbund), SDF (specialdistriktsförbund) eller SF (simförbundet) 
att delta på läger betalar egenavgift enligt den beslutade avgiftstariffen. Simsektionen beslutar om 
eventuellt deltagande i dessa läger.  

∙ Vid eventuella föräldrainitiativ för att sänka egenavgiften ska detta stämmas av med 
föräldragruppen så att det inte konkurrerar med KbSS egna försäljningar. 

 

 
Ersättning till tränare och ledare  

∙ Styrelsen beslutar om ersättning till tränare och ledare.  

∙ Tränarna ska redovisa sin närvaro på LOK-blankett.  

∙ Ersättningen betalas ut i samband med ordinarie tränarersättningar 

 

 
 

 

 

 



Riktlinjer för lägernivåer gällande destinationer och maximala självkostnader 

  

∙ Simiaden Yngre Läger i närområdet med 1 övernattning   300 kr 

∙ Simiaden Äldre Läger i distriktet med 2-3 övernattningar   1500 kr 

∙ Sum-Sim Yngre  Läger i Sverige med 3-5 övernattningar  3000 kr 

∙ Sum-Sim Äldre Läger i Norden med 5-7 övernattningar  4500 kr 

∙ JSM och SM  Läger i Europa med 7-10 övernattningar  7500 kr 

 

 


